
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 1 

PLURALIDADE CULTURAL E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E 
LOCAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O 
ENSINO  DA HISTÓRIA E CULTURA  AFRO-BRASILEIRA  E AFFRICANA NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE SALVADOR 
       

 
 

Jackson do Nascimento Rangeli 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia 
Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima 
jackr1@hotmail.com 
 
 
RESUMO 
 
Esta comunicação pretende apresentar os resultados da monografia de especialização que 
defendi frente a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa baseada nos estudos culturais pós-críticos, tendo como principal objetivo 
compreender como o Sistema Oficial de Ensino do município de Salvador vem trabalhando 
no sentido de incorporar os conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana no 
contexto escolar, bem como as estratégias de enfrentamento da discriminação racial e o trato 
da pluralidade cultural no Sistema Municipal de Ensino. Concluí que mesmo com forças 
políticas de tendências ou explicitamente progressistas, os órgãos oficiais quando no trato das 
questões das diferenças étnico-raciais, necessitam do movimento negro, para pensar essas 
demandas, por conta de um olhar e uma vivência orgânica que lhe é muito próprio.  
 
Palavras – chave: Currículo, Pluralidade Cultural, Políticas Afirmativas  
 
 
ABSTRACT 
 
CULTURAL PLURALITY AND THE NATIONAL AND LOCAL CURRICULAR 
LINES OF DIRECTION FOR THE EDUCATION OF THE RELATIONS ÉTNICO-
RACIAIS AND FOR THE EDUCATION OF HISTORY AND CULTURE AFRO-

BRASILEIRA AND AFFRICANA IN THE MUNICIPAL SCHOOLS OF SALVADOR 
 
This communication intends to present the results of the specialization monograph that i 
defended front the University of the State of the Bahia (UNEB). One is about a based 
qualitative research in the after-critical culture studies, having as main objective to understand 
as the Official System of Education of the city of Salvador comes working in the direction to 
incorporate the knowledge of history and culture afro-brazilian and African in the pertaining 
to school context, as well as the strategies of confrontation of the racial discrimination and the 
treatment of the cultural plurality in the Municipal System of Education. I concluded that 
exactly with forces politics of explicit progressive trends or, the official agencies when in the 
treatment of the questions of the ethnic-racial differences, they need the black movement, to 
think these demands, on account of a look and a organic experience that it is very proper.  
Key words: Curriculum, Cultural Diversity, Affirmative Politics  
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INTRODUÇÃO 
 

 A escolha pela temática da Pluralidade Cultural e Relações Étnico-Raciais advém do 

interesse de investigar os esforços institucionais da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura da Cidade do Salvador/BA (SMEC), em se fazer cumprir a Lei 10.639 de 9 de janeiro 

de 2003 que  incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade do ensino de 

“História e Cultura Afro-Brasileira”. Nessa perspectiva, a importância desse estudo está no 

aprofundamento das discussões acerca de Políticas Públicas Afirmativas,  ligadas às questões 

étnico-raciais em educação, tendo em vistas os Estudos Culturais na área de currículo e o 

amadurecimento das relações entre órgãos governamentais e entidades da sociedade civil 

organizada, em especial o Movimento Negro. 

 Os trabalhos em parceria configuram-se em projetos educacionais e estão organizados 

numa estrutura de cinco categorias: 1) Educação Ambiental; 2) Comunicação e Novas 

Tecnologias; 3) Gestão Educacional; 4) Escola de Referência; 5) Arte, Educação e Pluralidade 

Cultural. Foi a partir de alguns trabalhos desenvolvidos pelos projetos dessa última categoria 

que iniciamos nossas análises.  

 Todos os projetos articulam-se com a perspectiva das diretrizes da SMEC 

sistematizadas no documento “Escola, Arte e Alegria: sintonizando o ensino municipal com a 

vocação do povo de Salvador”ii, principal meta das diretrizes. Este documento, por sua vez, é 

uma referência para os professores na interação dos conhecimentos com a pluralidade cultural 

e as raízes históricas da Bahia. Tais trabalhos configuram-se em projetos educacionais que 

têm o intuito de resgatar a auto-estima e a identidade dos educandos, através de um processo 

educativo mais criativo e prazeroso. Investigamos portanto, qual a contribuição da aludida 

Secretaria, com vistas à implementação de ações pertinentes ao cumprimento da Lei. 

10.639/03; o que se vem realizando nessa direção e qual a relevância social de tal empreitada. 

 Outros objetivos dessa pesquisa foram levantar os projetos que já vinham sendo 

desenvolvidos entre a SMEC e os Parceiros da categoria Arte, Educação e Pluralidade 

Cultural do Fórum de Parceiros da SMEC, mesmo antes da promulgação da Lei 10.639/2003. 

Visamos, desse modo, identificar as contribuições e ações do Centro de Estudos Afro 

Orientais (CEAO/CEAFRO)iii, na formação continuada dos professores das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental do município de Salvador, no tocante à inclusão da pluralidade cultural 

no currículo e no enfrentamento do racismo nas unidades escolares.  
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CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Inicialmente fizemos o levantamento  bibliográfico acerca das teorias pós-críticas de 

currículo, dos estudos culturais e das discussões pertinentes às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, que possibilitou uma  análise  mais realista dos projetos existentes 

no município de Salvador, relacionados à formação continuada dos professores das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, no que se refere à educação das relações étnico-raciais 

desenvolvidos em forma de parceria entre a SMEC e as outras entidades, da categoria Arte, 

Educação e Pluralidade Cultural do Fórum de Parceiros. 

 Após essa fundamentação, investigamos as ações desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, no que tange à intenção de se fazer cumprir a Lei 10.639/2003, 

conforme podemos observar por meio de divulgação nos veículos de comunicação da cidade, 

destacando também as contribuições do CEAO/CEAFRO, que desde 2000 já vinha realizando 

ações direcionadas à formação continuada dos professores no trato com a diversidade étnico-

racial na escola, em parceria com a SMEC.  

 De posse desses dados, a investigação se deu no sentido de perceber os esforços e as 

contribuições no processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais e Locais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Salvador, buscando  

investigar até onde a SMEC vem, de fato, implementando ações pertinentes ao cumprimento 

da Lei 10.639/03 e da Resolução CNE/CP 01/2004. Ou seja, se as ações destacadas nessa 

direção tem relevância social  em prol de uma sociedade menos racista e mais inclusiva, 

primando pela pluralidade étnico-racial no âmbito educacional. Eis as questões que nortearam 

o presente estudo. Eis o que veremos a seguir.  

  Na busca de compreender estas questões, consideramos necessário fazer 

primeiramente uma breve retomada do processo histórico da escolarização da população 

negra realizado por organizações negras da primeira metade do século XX; como o Estado 

brasileiro alijou sistematicamente os negros desse processo e os avanços e conquistas do 

movimento negro durante todo o século XX em prol da luta pela igualdade racial.  

 É necessário destacar a importância dessas conquistas e avanços da luta política 

encampada pelas diferentes formas de organizações negras e pelos sujeitos e lideranças negras 
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que em determinados momentos históricos enfrentaram e questionaram as estruturas de poder 

no esforço de exigir do Estado a garantia de participação nas decisões políticas, pleno 

exercício da cidadania e sobretudo na melhora da qualidade de vida das populações negras em 

nosso país.  

 Nesse sentido, todos os organismos governamentais, juntamente com os acordos e 

compromissos internacionais assinados pelo Estado brasileiro, e os Planos, Programas e 

Decretos, dentre outros documentos oficiais e prescrições da sociedade civil organizada 

referentes às questões pertinentes à população negra, sinalizam possibilidades de formulação 

de políticas públicas que venham favorecer as camadas sociais historicamente discriminadas, 

sobretudo as populações negras do Brasil. 

 Considerou-se também relevante o debate em torno das políticas de ações afirmativas; 

o que são; como essa discussão chegou ao Brasil; qual o seu significado histórico e político e 

algumas experiências pioneiras da Bahia na implementação das mesmas. 

 É importante refletir quando se discute essa questão que, do ponto de vista histórico, o 

estado brasileiro com sua política de imigração, que teve seu auge na segunda metade do 

século XIX, implementou nada mais do que ações afirmativas para os povos europeus. Isso, a 

partir do momento em que lhes foi garantido toda uma estrutura e possibilidades de 

desenvolvimento social, político, econômico e cultural. Os imigrantes tiveram, do governo 

brasileiro da época, terras e em alguns estados uma espécie de benefício monetário para se 

manterem. Ainda do ponto de vista ideológico eram considerados a mão-de-obra mais 

qualificada e portadores de valores, virtudes e uma moral capaz de desenvolver muito mais o 

país. 

 Em contra partida, na mentalidade da elite brasileira, negros e indígenas constituíam 

um empecilho para o desenvolvimento do país. Durante o período da pós abolição, o que se 

verifica é um verdadeiro abandono da população negra, que foi “deixada a própria sorte”, os 

reflexos dessa discriminação são vistos até os dias atuais quando órgãos e institutos de 

pesquisas mostram em suas estatísticas as profundas desigualdades sociais em diferentes 

aspectos quando se faz o recorte por cor/raça. 

Nesse sentido, as ações afirmativas são políticas implementadas em diferentes áreas 

sociais, para num momento futuro se alcançar um estado de menor desigualdade ou de fato de 

igualdade entre os diferentes grupos raciais. 
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As ações afirmativas podem ser estabelecidas na educação, na saúde, no 
mercado de trabalho, nos cargos políticos, entre outro, enfim, nos setores 
onde a discriminação a ser superada se faz mais evidente e onde é constatado 
um quadro de desigualdade e de exclusão [...]. (GOMES, 2003, p. 222) 
 

 Pensamos ser a educação ainda um dos melhores caminhos no sentido de correção das 

distorções e disparidades sociais, não que a educação por si só possa resolver todos os problemas 

sociais, mas por se constituir num poderoso instrumento para a construção de determinados valores 

éticos e virtudes que possibilitem uma outra visão de mundo, um outro trato com as diferenças de 

todas as formas, enfim, uma outra convivência social nutrida de respeito e equidade. E para esse fim, 

as políticas de ações afirmativas se constituem como poderosas medidas que só têm a contribuir para a 

construção desse processo.  

 Em seguida abordamos um pouco do histórico da Lei 10.639/03 através das conquistas 

do movimento negro e suas lideranças; a significação da Lei para a educação nacional e 

referências à sua implementação nos sistemas de ensino, juntamente com algumas demandas 

levantadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana . 

 Dessa forma, voltamos a afirmar que a Lei 10.639/03 se configura como uma política 

de ação afirmativa, uma conquista do Movimento Negro brasileiro. Que para além da sua 

regulamentação carece de permanente acompanhamento, avaliação e cobrança, sobretudo, dos 

órgão oficiais de ensino, para que possa se constituir como medida prática e efetiva de 

construção de uma educação que de fato contemple a diversidade e a alteridade dos sujeitos 

sociais. 

 Daí o ponto central da discussão em torno da Lei, pois apenas a obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas não é suficiente para que 

de fato tenhamos uma educação que contemple a pluralidade cultural, que é justamente a base 

da formação social e histórica brasileira. 

 A partir daqui alguns desafios podem ser sinalizados em relação a esse ensino nas 

escolas e universidades. Em artigo publicado no jornal Irohin de fev./mar. de 2005, a 

pesquisadora Jeruse Romão aponta alguns desafios que permeiam a implementação da lei, 

como o fortalecimento dos educadores(as) negros(as) militantes e/ou especialistas, que têm 

sido convocados pelos sistemas oficiais para colaborarem nesse ensino e ainda para formarem 

os professores, que já estão nas redes oficiais de ensino. Isso porque a escola não ensinou a 

história do negro nessa perspectiva, e o que esses(as) educadores(as) sabem tem haver com a 

trajetória pessoal e com a dimensão educativa do movimento negro.  Romão afirma que  
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[...] a Lei 10.639/03 invoca a formação de milhares de educadores 
brasileiros. A questão é: que lugar ocuparão os/as negros/as formadores/as 
não certificados diante de seus alunos formalmente certificados pela 
legislação educacional? (ROMÃO, 2005, p. 25) 

 

 O caminho apontado é que as organizações negras se conveniem aos sistemas oficiais 

para certificar formalmente seus(as) militantes, sob pena de diversos educadores que lidam 

com essa temática há bastante tempo fiquem alijados desse processo por não serem 

formalmente certificados.  

 De posse desta contextualização descrevemos algumas intenções da política 

educacional da SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a Rede Municipal 

de Ensino, como está organizada a realização do ensino em parceria com entidades 

governamentais e não-governamentais através do Fórum de Parceiros e as principais medidas 

tomadas pela SMEC no sentido da implementação da Lei 10.639/03. E por fim, as 

contribuições do CEAO/CEAFRO através do seu trabalho pautado na diversidade cultural na 

educação realizado em parceria com a SMEC. 

 No desenvolvimento desta  pesquisa  fez-se necessário também relatar os equívocos 

em torno do ensino da História da África e das representações estereotipadas desse continente, 

pré-requisitos necessários às escolas, aos educadores e educadoras e aos sistemas de ensino 

para essa nova legislação, bem como as possibilidades e potencialidades da escola enquanto 

um espaço privilegiado para a construção de uma identidade negra positiva em nossas 

crianças e adolescentes.  

O trabalho sugere ainda algumas atividades que podem ser realizadas na Educação 

Básica no ensino de História, Geografia, Língua Portuguesa e Artes para contribuírem na 

construção dessa identidade. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA: À GUISA DE 

CONCLUSÃO 

 

 Reafirmamos aqui que a legalização da obrigatoriedade desse ensino nos sistemas 

oficiais e formais de educação é uma grande conquista histórica de diferentes sujeitos sociais 

que ao longo de décadas lutaram para que hoje tivéssemos o ensino de “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana”. O que caracterizamos em nosso estudo como uma política de 
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ação afirmativa, no sentido de reconhecimento do legado histórico e cultural das populações 

negras para a formação da sociedade brasileira,  sistematicamente foi negado e silenciado por 

conta de uma tradição conservadora e preconceituosa que sempre afirmou e reproduziu a 

imagem do negro brasileiro com todo o seu legado e forma de ser e agir no mundo como 

sendo algo inferior, folclórico, exótico/erótico, mágico dentre muito outros estereótipos. 

 Observamos também que no momento em que confrontamos os estudos realizados 

(BARRETO, 2005; BOAVENTURA, 2003; CAVALLEIRO, 2000, 2001; CUNHA JR, 1997; 

GOMES, 2002, 2003, 2005; GONÇALVES, 2000; GUIMARÃES, 1999, 2003; 

MOEHLECKE, 2000, 2006; ROMÃO, 2005; SISS, 2003 e VIEIRA, 2003) com os dados da 

investigação, percebemos que a administração pública da educação do município da nossa 

cidade correspondeu similarmente a uma tendência também do governo federal que a partir da 

década de 90 aproximou para a esfera pública a discussão em torno das desigualdades raciais, 

abriu maiores canais de diálogo com os movimentos sociais no sentido de absorver as 

propostas de políticas públicas para diferentes segmentos sociais historicamente 

discriminados na sociedade brasileira e percebeu a educação como importantíssimo 

instrumento para o combate às desigualdades de todas as formas. 

 A partir de então uma análise que fizemos é que essa suposta “sensibilidade” dos 

órgãos públicos sobre essas questões não aconteceu de forma gratuita e despropositada. 

Juntamente com a pressão exercida pelos Movimentos Sociais, houve todo um interesse dos 

órgãos públicos em travar esse debate para corresponder às duras críticas feitas por todos 

esses movimentos sociais, que em nível internacional denunciaram o estado brasileiro pela 

inércia em envidar esforços para corrigir as profundas desigualdades sociais que o Brasil 

sempre teve e que as estatísticas dos próprios órgãos governamentais mostravam 

explicitamente. 

As experiências educacionais para o trato com a diversidade cultural e étnica obtidas 

nos movimentos sociais e absorvidas pelos sistemas de administração pública mostram muito 

bem esse movimento, e no município de Salvador isso se deu de uma forma muito evidente.  

Portanto, concluímos que para o processo de transformação social, a atuação e 

proposição dos movimentos sociais é imprescindível, mesmo em administrações públicas de 

tendências progressistas. Por conta das experiências pragmáticas que apenas ações sociais 

politicamente engajadas conseguem alcançar na maioria das vezes através dos movimentos 

sociais. E essas visões de mundo e de concretude da realidade social e de suas emergentes 
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necessidades, na maioria das vezes os administradores públicos não conseguem vislumbrar.  

A SMEC configura-se como a principal responsável pela implementação da política 

educacional da cidade de Salvador. Apresenta a missão de:  

 

Garantir uma escola pública municipal universal em seu compromisso com a 
democratização de oportunidades sócio-educativas, plural na promoção do 
respeito à diversidade e ética em sua responsabilidade de formação de 
valores para uma educação cidadã, solidária e socialmente inclusiva.iv 
 

No entanto, se suas ações não estiveram realmente articuladas com as comunidades locais, 

com as particularidades educativas e culturais da população da cidade e se não levar em consideração 

as experiências educativas da educação não-formal obtidas pelas organizações sociais, o que é um 

marco na cidade de Salvador, não conseguirá garantir essa escola tão almejada e que a todo o 

momento é exaltada nos discursos oficiais.  

É a partir de diferentes visões de mundo como essa que se pode pensar em pluralidade 

cultural nos ambientes escolares. As múltiplas maneiras com as quais os povos lidam com o 

mundo e com os outros.  

Para se reeducar e corrigir as distorções no trato com a pluralidade cultural, a escola 

não é o local exclusivo, mas privilegiado, na medida em que se configura como espaço que 

congrega conhecimentos sistematizados e saberes comunitários, manifestações culturais 

diversas e possibilidades de construção de relações étnico-raciais equânimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 9 

REFERÊNCIAS 

 
BARRETO, Vanda Sá. Escola plural e políticas públicas. In: LIMA, Maria de Nazaré Mota de 
(org.). Escola plural: a diversidade está na sala: formação de professoras em história e 
cultura afro-brasileira e africana. São Paulo: Cortez; Brasília: UNICEF; Salvador, BA: 
CEAFRO, 2005. 
 
BOAVENTURA, Edivaldo Machado. Estudos africanos na escola baiana: relatos de uma 
experiência. In: Educação e Pluralidade Cultural - Revista da FAEEBA / Universidade do 
Estado da Bahia, Departamento de Educação I – v 12, n. 19 (jan./jun., 2003) – Salvador: 
UNEB, 2003. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. Brasília, DF, CNE, 10 de março de 2004. Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva (Relatora). 
 
BRASIL. Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial da União de 10 de janeiro de 
2003. 
 
CAVALLEIRO, Eliane. Discursos e práticas racistas na educação infantil: a produção da 
submissão e do fracasso escolar. In: QUEIROZ, Delcele. M. el. al. Educação, racismo e 
anti-racismo. Salvador: Novos Toques, Programa A Cor da Bahia, UFBA, 2000. pp 193-219.  

 
CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar - racismo, preconceito e 
discriminação.  Editora Contexto, 2000.  
 
CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e Anti-Racismo na Educação repensando nossa 
escola. Summus, 2001.  
 
CUNHA JR., Henrique. A história africana e os elementos básicos para o seu ensino. In: 
LIMA, Ivan Costa e ROMÃO, Jeruse (orgs.). Negro e currículo. Florianópolis, n 2, Núcleo 
de Estudos Negros/NEN, 1997. 
 
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no 
Brasil: uma breve discussão. In: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal 
n° 10.639/03. Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade. – Brasília: 
Ministério de Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 
2005. (Coleção Educação para todos) 
 
GOMES, Nilma Lino. Ações afirmativas: dois projetos voltados para a juventude negra. In: 
SILVA, Petronilha Beatriz G. e & SIVÉRIO, Valter Roberto (orgs.). Educação e ações 
afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003.  

 
GOMES, Nilma Lino & SILVA, Petronilha Beatriz G. (orgs). Experiências étnico-culturais 
para a formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 10 

GONÇALVES Luis Alberto e SILVA, Petronilha Beatriz. Jogo das diferenças: O 
multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  
 
GONÇALVES Luis Alberto e SILVA, Petronilha Beatriz. Movimento negro e educação. In: 
Revista Brasileira de Educação. ANPED, set./out./nov./dez., n°15, p. 134-158, 2000 
 
SILVA, Petronilha Beatriz e SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação e Ações Afirmativas – 
entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: INEP, 2003. 
 
GUIMARÃES, Antonio Sérgio A. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Editora 34, 
1999. 
 
GUIMARÃES, Antonio S. A. O acesso de negros às universidades públicas. In: Revista da 
FAEEBA / Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação I – v. 12, n. 19 
(jan./jun., 2003) – Salvador: UNEB, 2003. 
 
MOEHLECKE, Sabrina. Propostas de ações afirmativas para o acesso da população negra ao 
ensino superior no Brasil. In: Educação, racismo e anti-racismo. Programa A Cor da 
Bahia/Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFBA. – Salvador: Novos Toques, n.4, 2000.  
 
MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa: história e debates no Brasil. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?. Acesso em janeiro de 2006. 
 
ROMÃO, Jeruse. Desafios para a implementação de lei 10.639/03: notas para o movimento 
negro. In: Iroin – fevereiro/março 2005. 
 
SALVADOR. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Escola, arte e 
alegria: sintonizando o ensino com a vocação do povo de Salvador. 

Salvador: SMEC, 1999. 
 
SISS, Ahyas. Afro-brasileiros, cotas e ações afirmativas: razões históricas. – Rio de 
Janeiro: Quartet; Niterói: PENESB, 2003. 
 
VIEIRA, Andréa Lopes da Costa. Políticas de educação, educação como política: observações 
sobre a ação afirmativa como estratégia política. In: SILVA, Petronilha Beatriz G. e & 
SIVÉRIO, Valter Roberto (orgs.). Educação e ações afirmativas: entre a injustiça 
simbólica e a injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2003. 
                                                 
i Licenciado em História pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e Especialista em Política do 
Planejamento Pedagógico: Currículo, Didática e Avaliação pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 

ii Ver documento SALVADOR. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Escola, arte e alegria: 
sintonizando o ensino com a vocação do povo de Salvador. Salvador: SMEC, 1999. 

iii CEAFRO é um programa de educação e profissionalização para igualdade racial e de gênero do CEAO 
/UFBA, em desenvolvimento desde 1995. Fonte: http://www.ceafro.ufba.br/web/. Acesso em 01/08/2010 

iv Dados obtidos referentes ao primeiro mandato do Prefeito de Salvador João Henrique de Barradas Carneiro 
2005-2008. Fonte: http://www.smec.salvador.ba.gov.br.  Acesso em 10/09/2005. 


